Regulamin Sprzedaży Premiowej 2022
„Wakacje z Stelrad i Termoteknik”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej „Promocją”) jest
spółka Caradon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30 - 198 przy
ul. Zakliki z Mydlnik 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000134103 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Sprzedaż towarów objętych promocją trwa od 01 stycznia 2022 r. do 31
grudnia 2022 r.
3. Promocja zaczyna się w dniu 01 stycznia 2022 r. i potrwa do dnia 31
grudnia 2022 r.
4. W promocji biorą udział produkty sprzedawane przez Organizatora tj:
grzejniki stalowe panelowe marki Stelrad i marki Termoteknik
5. Uczestnikiem Promocji jest przedsiębiorca będący podmiotem
gospodarczym nabywającym produkty Organizatora biorące udział w
Promocji u Autoryzowanego Dystrybutora grzejników Stelrad, w celu ich
dalszej odsprzedaży(„Uczestnik”)
6. Grzejniki sprzedawane na warunkach inwestycyjnych nie są objęte
promocją w ramach tego programu Sprzedaży Premiowej
7. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy
regulamin.
ZASADY PROMOCJI
8. Aby wziąć udział w promocji należy zakupić w terminie od 01 stycznia
2022 produkty sprzedawane przez Organizatora tj. grzejniki Stelrad i/lub
Termoteknik
9. Za zakupy grzejników Stelrad i Termoteknik przysługują nagrody
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11.
10.
Biorąc udział w Promocji należy w terminie od 01 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r. zakupić produkty o których mowa w pkt. 4 w ilości
minimum 288 szt. grzejników Stelrad lub 576 szt. grzejników
Termoteknik. Zakup taki premiowany jest nagrodą gwarantowaną.

NAGRODY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
10. Organizator przewidział nagrody w zależności od ilości zakupów
produktów wymienionych w pkt. 4.
11. Uczestnicy otrzymają:

za zakupy grzejników Stelrad w ilości min. 288 sztuk lub zakupy
grzejników Termoteknik w ilości min. 576 sztuk Organizator przewidział
dwa
rodzaje nagród-wczasów(w dwóch regionach) do wyboru, z
których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody:
- pobyt dla jednej osoby w ośrodku wypoczynkowym w Polskich
Górach obejmujący pięć noclegów
lub
- pobyt dla jednej osoby w ośrodku wypoczynkowym nad Polskim
Morzem lub Jeziorem obejmujący 5 noclegów
12. Nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który spełni warunki określone w pkt.
8 i 10 oraz prześle do Organizatora (lub przekaże przedstawicielom
Organizatora) do dnia 30.01.2023 Dokumenty Zakupu potwierdzające
wysokość zakupu przez „Uczestnika” produktów objętych promocją.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów
sprzedaży u dystrybutora i w przypadku stwierdzenia stanu innego niż
zgłoszony do odmowy przyznania nagrody.
13. Każdy uczestnik może odebrać wielokrotność nagród za dokonanie
wielokrotności wartości zakupu wg.pkt.11. Można również łączyć zakupy
grzejników Stelrad i Termoteknik zachowując przelicznik, że 1 grzejnik
Stelrad = 2 grzejniki Termoteknik.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody w konkursie na
inną, o tej samej wartości. Dotyczy to również zmiany lokalizacji pobytu .
15. Po dokonaniu wyboru nagrody, nie można jej wymieniać na inną.
ODBIÓR NAGRÓD
16.

a) Nagrody w postaci:
- tygodniowy pobyt dla jednej osoby w ośrodku wypoczynkowym w
Polskich Górach

Odbędą się w okresie 15 styczeń do 30 marca 2023 r.

b) Nagrody w postaci:
- tygodniowy pobyt dla jednej osoby w ośrodku wypoczynkowym nad
Polskim Morzem lub Jeziorem
Odbędą się w okresie 15 maj do 30 czerwiec i 26 sierpień do 15
wrzesień 2023 r.
18.

Warunkiem wyboru nagród opisanych w pkt. 16, których termin
realizacji
przewidziany jest w okresie 15 styczeń – 30 marca 2023
roku jest zgłoszenie do Organizatora w terminie do 30 listopada 2022
roku wstępnej deklaracji o wyborze takiej nagrody.
Warunkiem wyboru nagród opisanych w pkt. 16, których termin
realizacji
przewidziany jest w okresie 15 maja –30 czerwca 2023 r.
jest zgłoszenie do Organizatora w terminie do 30 stycznia 2023 roku
wstępnej deklaracji o wyborze takiej nagrody.

19.

Nagrody, które nie zostaną odebrane - wykorzystane przez zwycięzców
nie podlegają ponownemu wydaniu ani wymianie na ekwiwalent.

20.

W przypadku postawienia uczestnika w stan upadłości lub w przypadku
braku uregulowania wymaganych płatności względem sprzedającego
produkty, Organizator może wstrzymać wydanie nagrody do momentu
uregulowania zaległości płatniczych.

21.

Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.

22.

Wszystkie nagrody uzyskane w ramach niniejszej akcji promocyjnej
stanowią dla otrzymującego je Zwycięzcy dochód w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Zwycięzcy są zobowiązani do
rozliczenia nagród na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym
prawem podatkowym.

23.

Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem regulaminu
Promocji w siedzibie Organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

24.

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później jednak niż 14 dni od daty
dostarczenia nagród (decyduje data wpłynięcia reklamacji do
Organizatora).

25.

Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej na adres Organizatora.

26.

Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie
uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego
uczestnikowi
przysługuje
prawo
dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na
siedzibę Organizatora Promocji.

